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Os estudos que analisam os aspectos relacionados à disciplinarização do corpo na escola são marcados por um grande destaque dado à denúncia de que esse controle é originado por interesses de dominação e de submissão dos indivíduos a diferentes instâncias de poder. 
Vários são os autores que partem dessa perspectiva, que se baseia fundamentalmente nas reflexões de Michel Foucault sobre o uso do poder disciplinar, para abordar a questão do controle do corpo no contexto escolar Entre eles: Veiga-Neto (2000), Pineau (1999), Mendes e Milstein (1999), Nóvoa (1991), Siqueira (1988), Sampaio (1997), Silva (1994), Tuma (1998), Andrade (1997) e outros. 
. 
Em suas análises, Foucault (1999) realiza um exame sobre como as diferentes formas de controle social se alteraram através das grandes mudanças sofridas pela sociedade com o advento da modernidade. E demonstra que um conjunto de reformulações econômicas, sociais, políticas e culturais colaboraram para modificar os interesses e preocupações na forma como esse controle era realizado, contribuindo para a transformação de uma série de usos e práticas relacionados ao corpo nas mais diferentes instituições, entre elas a escola. 
Em relação aos usos e práticas, o autor ressalta a utilização do espaço, como uma das estratégias utilizadas no controle e conformação dos corpos. Nesse sentido, Foucault  aponta que durante o desenvolvimento da modernidade é criada e implementada uma rigorosa e eficiente distribuição dos indivíduos pelo espaço, que se orienta por diversas técnicas. Essas técnicas contribuem para que:
“as disciplinas, organizando as “celas”, os “lugares” e as “fileiras” criem espaços complexos: ao mesmo tempo arquiteturais, funcionais e hierárquicos. São espaços que realizam a fixação e permitem a circulação; recortam segmentos individuais e estabelecem ligações operatórias; marcam lugares e indicam valores; garantem a obediência dos indivíduos, mas também uma melhor economia do tempo e dos gestos. São espaços mistos: reais pois que regem a disposição dos edifícios, de salas, de móveis, mas ideais, pois projetam-se sobre essa organização caracterizações, estimativas, hierarquias. A primeira das grandes operações da disciplina é então a constituição de “quadros vivos” que transformam as multidões confusas, inúteis ou perigosas em multiplicidades organizadas” (idem, p. 126-127).

Na escola o autor menciona que, principalmente depois de 1762, a classe se tornou homogênea e passou a se compor de elementos individuais que estavam sempre seguidos e controlados pelo olhar do mestre. Isso fica explícito na passagem abaixo, quando Foucault utiliza o exemplo da fila para demonstrar como a distribuição dos indivíduos no espaço acaba sendo utilizada como estratégia de controle e conformação à ordem escolar: 
[...] filas de alunos na sala, nos corredores, nos pátios, colocação atribuída a cada um em relação a cada tarefa e cada prova; colocação que ele obtém de semana em semana, de mês em mês, de ano em ano; alinhamento das classes de idade umas depois das outras; sucessão dos assuntos ensinados, das questões tratadas segundo uma ordem de dificuldade crescente. E nesse conjunto de alinhamentos obrigatórios, cada aluno segundo sua idade, seus desempenhos, seu comportamento, ocupa ora uma fila, ora outra: ele se desloca o tempo todo numa série de casas; umas ideais, que marcam uma hierarquia do saber ou das capacidades, outras devendo traduzir materialmente no espaço da classe ou do colégio essa repartição de valores ou dos méritos. Movimento perpétuo onde os indivíduos substituem uns aos outros, num espaço escondido por intervalos alinhados.
A organização de um espaço serial foi uma das grandes modificações técnicas do ensino elementar. Permitiu ultrapassar o sistema tradicional (um aluno que trabalha alguns minutos com o professor, enquanto fica ocioso e sem vigilância o grupo confuso dos que estão esperando). Determinando lugares individuais tornou possível o controle de cada um e o trabalho simultâneo de todos. Organizou uma nova economia do tempo de aprendizagem. Fez funcionar o espaço escolar como uma máquina de ensinar, mas também de vigiar, de hierarquizar, de recompensar. J.-B. de La Salle imaginava uma classe onde a distribuição espacial pudesse realizar ao mesmo tempo toda uma série de distinções: segundo o nível de avanço dos alunos, segundo sua maior ou menor aplicação, segundo sua limpeza, e segundo a fortuna dos pais. Então, a sala de aula formaria um grande quadro único, com entradas múltiplas, sob o olhar cuidadosamente “classificador” do professor. (idem, p. 126). 

Segundo o autor, para que essa disciplina se efetive sobre os corpos, é necessário a realização de uma vigilância que envolva todos os indivíduos num processo de controle permanente, que colabore para que os todos permaneçam sempre atentos em relação aos desvios. Nesse sentido, o poder disciplinar se organiza:
como um poder múltiplo, automático e anônimo; pois se é verdade que a vigilância repousa sobre os indivíduos, seu funcionamento é de uma rede de relações de alto a baixo, mas também até um certo ponto de baixo para cima e lateralmente; essa rede “sustenta” o conjunto, e o perpassa de efeitos de poder que se apoiam uns sobre os outros: fiscais perpetuamente fiscalizados. O poder na vigilância hierarquizada das disciplinas não se detém como uma coisa, não se transfere como uma máquina. E se é verdade que sua organização piramidal lhe dá um “chefe”, é o aparelho inteiro que produz “poder” e distribui os indivíduos nesse campo permanente e contínuo. O que permite ao poder disciplinar ser absolutamente indiscreto, pois está em toda parte e sempre alerta, pois em princípio não deixa nenhuma parte às escuras e controla continuamente os mesmos que estão encarregados de controlar; e absolutamente “discreto”, pois funciona permanentemente e em grande parte em silêncio. A disciplina faz “funcionar” um poder relacional que se auto-sustenta por seus próprios mecanismos e substitui o brilho das manifestações pelo jogo ininterrupto dos olhares calculados. (idem, p. 148).

Nessa discussão, Foucault relaciona o exercício do poder com o projeto arquitetônico chamado panopticon, que possibilita, por meio de uma visibilidade geral, o controle sobre tudo o que ocorre naquele espaço. Essa nova forma de controle se espalha pelas diferentes instituições sociais e colabora para que o exercício do poder ocorra de maneira intensa, mas não violenta. Isso é possível graças à imensa quantidade de técnicas, normas, e táticas criadas pela modernidade com o intuito de estabelecer padrões e conceitos que determinam como o corpo deve ser e quais são os comportamentos aceitáveis socialmente. Dessa forma, estabelecem-se padrões de conduta que colaboram para uma imensa regulação panóptica Dado os limites para a apresentação desse trabalho, estarei mencionando somente alguns pontos das reflexões levantadas por Foucault. Todavia, para uma análise mais aprofundada sobre o assunto indico a leitura de algumas das obras do próprio autor, tais como: Vigiar e Punir (1999),  Microfísica do Poder (1997), entre outras..
	Ao examinar as análises foucaultianas, é possível constatar que, da forma como o processo de disciplinarização ocorre, não sobra aos indivíduos outra opção senão a de se adequar e se conformar aos mecanismos de controle. Esses estudos apontam que a única possibilidade de resistência estaria na recusa dos indivíduos sobre o uso do poder, mas que isso acaba não ocorrendo e/ou não se efetivando nas diferentes instâncias em que o poder se faz presente. Dessa forma, não resta espaço para mudanças pois, diante da intensidade e da eficiência dos mecanismos de controle, os indivíduos não conseguem realizar ações que vislumbrem possibilidades de transformação desta lógica social. 
Entretanto, durante a investigação aqui relatada, fui verificando no campo de pesquisa situações e atitudes criadas pelos diferentes sujeitos que ora confirmavam essa eficácia do processo de disciplinarização apontada pela literatura, mas que ora refutavam ou, pelo menos, amenizavam os efeitos desse processo. Nesse sentido, fui percebendo contrastes que (re)compõem e (re)organizam as práticas de controle do corpo na escola. Isso pode ser constatado tanto nas práticas docentes, como nas reações dos alunos a essas práticas. 
Entre as professoras pude verificar que elas podem ora atuar por meio de práticas altamente disciplinarizadoras do corpo, ora modificar ou rever essas práticas de acordo com posturas pessoais, com objetivos previstos ou alterados, ou com as condições de trabalho que se apresentam num determinado momento. Dessa mesma maneira, os alunos podem responder se conformando a essas regras ou subvertendo-as e modificando-as, também de acordo com o contexto. 
Mas para isso foi imprescindível ir à escola e investigar como a disciplinarização estava se concretizando, isto é, de que modo surgia a preocupação com o corpo e de que maneira ela se expressava durante o processo formativo, pois havia a clareza de que essas relações não funcionam de forma linear e não são definidas à priori. Assim, foi de fundamental importância realizar uma análise a partir das evidências empíricas levantadas no estudo e confrontá-las com os elementos trazidos pelos apontamentos teóricos, tentando apreender a complexidade dos aspectos que compõem a disciplinarização do corpo. Para que, assim, eu pudesse confirmar ou refutar essas reflexões, em seu conjunto ou em suas partes. 
Como foco da investigação optei por analisar uma turma que estivesse iniciando a 1ª etapa do 1º ciclo do ensino fundamental, tendo como sujeitos de pesquisa as professoras regentes de classe e os alunos. Em relação à caracterização dos sujeitos, o grupo de alunos contava com 30 crianças matriculadas, sendo que desses, 21 alunos freqüentavam regularmente as aulas. O grupo de docentes envolvidas na investigação foi composto por três professoras que atuaram, ao longo do ano letivo de 2000, como regentes de sala de aula. Nesse sentido, durante o período de investigação duas professoras regentes tiraram licença e tiveram que ser substituídas, o que gerou essa rotatividade durante o ano. 
Para a coleta de dados, utilizei como procedimentos a observação semi-estruturada (que se dividiu em seis períodos distribuídos durante o ano letivo) e entrevistas com as docentes, as quais também seguiram o formato semi-estruturado.
Na análise dos dados pude constatar certas regularidades nas atitudes e opiniões manifestadas pelos sujeitos envolvidos, que deram origem àquilo que denominei de práticas, que serviram para a classificação, organização, descrição e interpretação dos dados. Ao longo da pesquisa foram identificadas algumas práticas que se relacionaram diretamente com o uso do espaço e a elas estarei agora me reportando.

O uso do espaço e os constrates da disciplinarização: entre a conformação, a transgressão e a liberdade 
Nas práticas que tinham como objetivo promover uma organização dos corpos dos alunos no espaço, ficaram explícitas as normas que compõem aquilo que é tido como a melhor forma de disposição dos corpos, tendo em vista os princípios de eficiência na aprendizagem, bem como as rotinas que formam a dinâmica escolar. 
	Uma das estratégias utilizadas para realizar essa conformação corporal foi a formação de filas, o que veio de encontro com as análises realizadas por Foucault que aponta essa como uma das técnicas utilizadas como forma de controle. 
Entretanto, durante as observações pude perceber que a cobrança sobre a postura assumida pelos alunos nos momentos de fila, variava segundo cada professora. Isto é, elas manifestavam preocupações distintas em torno da exigência corporal do aluno em relação a esse aspecto. 
Já, em relação aos alunos, pude verificar que apesar das diferenças em torno das cobranças e orientações realizadas pelas professoras, eles nem sempre seguiam tudo o que estava sendo proposto em relação à sua postura em fila. De maneira geral, eles se organizavam em duas filas separadas por sexo e se deslocavam dessa forma. Porém, nem sempre seguiam em silêncio, um atrás do outro, obedecendo a ordem crescente de tamanho, com o corpo ereto e mantendo uma certa distância entre o seu corpo e o do colega que estava à frente. 
Na verdade, eles acabavam procurando formas de se adequar às orientações das professoras, sem contudo, realizá-las da forma exata como lhes era determinado. Esse ajuste exato do corpo só ocorria nos momentos em que a professora acabava sendo enfática em suas cobranças e controlava a realização delas. Fora destes momentos, os alunos realizavam o deslocamento em fila, porém sem seguir todas as condutas previstas. 
Além disso, analisando as situações escolares, pude perceber que em momentos esporádicos os alunos chegavam até a transgredir as principais regras que compunham a estruturação da fila, alterando de maneira drástica essa forma de organização. O trecho abaixo exemplifica esta constatação e é decorrente dos registros de observação realizados no campo de pesquisa:
Enquanto se deslocam até a outra sala muitos alunos saem da fila, outros param para brincar e Rodrigo vai até ao banheiro sem avisar a professora. A professora que está no início da fila dirigindo os alunos não percebe o que acontece durante o trajeto. (Período 6 – Profª Cíntia).

Além da formação de filas, uma série de outras práticas foram criadas pelas professoras com o intuito de organizar os alunos, no âmbito específico da sala de aula. Essas práticas tinham como objetivo ajustar os corpos no espaço com vistas a alcançar um melhor desempenho durante a aula, de forma tal, que isso se refletisse tanto no comportamento deles, quanto nos seus rendimentos em termos de aprendizagem.
Uma destas práticas, realizadas pelas professoras, era a definição dos lugares que os alunos deveriam ocupar na sala. Nesse sentido, em vários momentos, as professoras determinavam em quais lugares os alunos deveriam sentar-se e, em outros, chegavam a trocar os alunos de lugar, conforme os interesses delas. Em algumas ocasiões, essas práticas foram originadas quando a conduta do aluno em sala de aula não coincidia com aquilo que era esperado ou determinado pela professora. Dessa maneira, a docente procurava trocar o aluno de lugar, deixando claro que essa era uma forma de punição diante do comportamento apresentado por ele durante a aula. Isso fica explícito nas notas abaixo:
Após a mudança de salas, os alunos chegam e sentam, logo em seguida a professora troca alguns alunos de lugar e diz que faz isso porque eles são os mais bagunceiros. (Período 3 – Profª Carolina).

A professora troca Jeferson de lugar transferindo-o para uma carteira no fundo da sala de aula e isolando-o dos demais alunos, pois afirma que ele está fazendo muita bagunça. Ele vai para a última carteira e faz uma expressão de choro. Depois de algum tempo Jeferson volta a sentar na mesma carteira em que estava no início da aula, a professora percebe e o manda voltar para o lugar que ela havia determinado que ele ficasse – no fundo da sala. O aluno obedece e volta para o lugar que a professora mandou. (Período 1 – Profª Andréa).

Analisando o fato acima, pode-se perceber que a professora desloca o aluno para o fundo da sala como forma de castigá-lo pela ação indesejada, isto é, ela utiliza a definição do espaço como forma de repressão ao comportamento do aluno. 
Outra questão que influenciava essa preocupação das professoras, com relação aos lugares ocupados pelos alunos, era o resultado alcançado por eles na aprendizagem. Os excertos dos registros de observação apresentados logo abaixo exemplificam episódios dessa natureza:
A professora troca de lugar um aluno que não está fazendo sua atividade corretamente, para isso ela determina que uma aluna, que está próxima de sua mesa, saia de seu lugar e mude com ele. (Período 2 – Profª Andréa).

A professora informa aos alunos que irá reorganizar a disposição deles em sala. Dessa forma, ela avisa: “- Numa coluna de carteiras irão ficar aqueles alunos que não sabem [os conteúdos], noutra aqueles que sabem um pouco, e noutra aqueles que sabem!”. Dessa forma, ela começa a reorganização da sala e na primeira coluna – a que fica em frente a sua mesa – ela coloca aqueles alunos que considera com problemas de aprendizagem. Alguns alunos demonstram não gostarem das alterações feitas pela professora. Mas ela avisa que essa disposição deverá ser seguida pelos alunos todos os dias, isto é, que os alunos deverão se sentar nos lugares determinados por ela, sempre. (Período 5 – Profª Cíntia).

Esses fatos demonstram como as professoras, em alguns momentos, empregavam a ordenação espacial dos alunos em sala de aula como forma de classificação e diferenciação dos sujeitos segundo seu rendimento escolar. Esse tipo de estratégia aparece de forma intensa no último exemplo quando a professora divide os alunos em grupos, que segundo ela apresentam um maior ou menor grau de dificuldade em termos de aprendizagem, e esses grupos são dispostos em sala apresentando uma maior proximidade ou um maior distanciamento em relação à sua mesa. Tal prática, em última instância, acaba colaborando para que os alunos fiquem sujeitos à um maior ou menor grau de fiscalização realizado pela professora durante a aula. Isso faz concluir que, em momentos como esse, o espaço realmente acaba sendo utilizado como mecanismo de controle e esquadrinhamento, conforme apontado anteriormente por Foucault.
Em relação à essas práticas que incidem sobre a disposição dos alunos em sala de aula, durante a entrevista a professora Carolina mencionou o seguinte:
	“Olha, talvez seja até defeito de professora, a gente se preocupa. Os maiores têm que ficar atrás, porque daí o menorzinho não consegue copiar, enxergar o quadro, então eu me preocupo com isso. Não sei se é realmente o correto, mas sempre aquele agitado pôr mais perto de mim para ele perceber que tem alguém cuidando dele. É, lógico que tem dias que você deixa: "- Hoje vocês vão sentar onde vocês quiserem!". Mas geralmente, principalmente na aula de Português e Matemática, a gente cuida assim que todos procurem ficar sempre nos mesmos lugarzinhos, com o mesmo coleguinha, porque daí eles até podem fazer juntos a atividade. E até a questão de aprendizagem, você sabe... é errado... mas procura pôr uma fila só dos fraquinhos, então você sabe que você vai ter que passar naquela fila a maior parte da manhã; e se já está um do lado do outro, o outro está vendo você explicando, às vezes até está pegando. Então a gente se preocupa, acredito que toda professora se preocupa com isso. [...] E nunca discriminando aquela criança fraquinha, tem uns que percebem que eles estão na turma dos mais fracos e dizem: "- Quando que eu vou para outra fila?". Mas não mostrar, nem de longe, que seja uma discriminação, isso. Mas é até uma facilidade de locomoção, você sabe que aquela fila você vai ter que ficar ali, e os outros talvez você passa menos vezes”. (Profª Carolina).

Analisando o relato da professora, fica evidente que ela revela a preocupação em controlar o lugar ocupado pelos alunos em sala de aula. Dessa forma, ela menciona como a distribuição dos alunos no espaço interfere sobre a eficiência deles durante a aula e, assim, ela justifica suas interferências sobre a definição dos locais apropriados para cada um deles. Nesse sentido, o espaço reservado ao aluno, em sala de aula, é utilizado como forma de hierarquização, com vistas a oferecer a professora meios que lhe possibilitem realizar de maneira detalhada e minuciosa controle sobre as ações, sem contudo, negar a possibilidade de amplitude disciplinar que o esquadrinhamento do espaço proporciona ao seu olhar. Essa questão é mencionada por Foucault na seguinte passagem:
O aparelho disciplinar perfeito capacitaria um único olhar tudo ver permanentemente. Um ponto central seria ao mesmo tempo fonte de luz que iluminasse todas as coisas, e lugar de convergência para tudo o que deve ser sabido: olho perfeito a que nada escapa e centro em direção ao qual todos os olhares convergem (Idem, p. 146).

Entretanto, durante os momentos de observação, pude notar que as professoras não manifestavam um cuidado constante em verificar se os alunos realmente estavam ocupando os lugares determinados por elas. Nesse sentido o que, normalmente, acontecia era a mudança de um ou outro aluno de lugar, o que era acompanhado pela professora durante o transcorrer da aula. Mas depois disso, em outras aulas, o controle deixava de ocorrer e os alunos alteravam seus lugares novamente. 
Além disso, em outros momentos, mesmo que os alunos tivessem sido trocados de lugar pela professora, eles acabavam criando formas de continuarem praticando a ação que originou tal mudança, como é apontado pela própria professora logo abaixo:
“Normalmente eles obedecem, mas sempre tem aqueles que obedecem mas estão sempre voltando. Por exemplo, eles vão lá... “- Você não vai sentar aqui com este coleguinha, porque com este coleguinha você está conversando demais e não está deixando os outros entenderem nada e nem você está entendendo”. Ele vai onde você disse para ele ir, senta, muda para outra mesa, mas ele está sempre voltando para conversar com aquele coleguinha”. (Profª Andréa). 

Uma outra prática que previa a organização dos corpos na sala de aula, advém da maneira como as carteiras/cadeiras dos alunos ficavam ordenadas, o que determinava a forma como os alunos deveriam se posicionar no espaço da sala. Essa disposição previa as carteiras/cadeiras enfileiradas de frente para o quadro e para a mesa da professora, e essa forma de organização deveria ser mantida pelos alunos, que deviam se adequar a ela. Dessa maneira, não era permitido a eles alterarem essa ordenação a menos que a professora lhes determinasse, entretanto, isso nunca chegou a acontecer durante as observações. Essa estruturação já estava definida pela própria organização da sala e em nenhum momento os sujeitos interferiram sobre esse arranjo, não sendo realizada nenhuma outra forma de estruturação do espaço. Seguem abaixo várias notas que exemplificam esta situação:
As crianças estão sentadas em suas cadeiras/carteiras, voltadas de frente para o quadro fazendo suas lições. As carteiras formam duplas, onde os alunos estão sentados uns do lado dos outros, a maioria formando duplas por sexo (menino com menino e menina com menina) e somente alguns poucos alunos formando duplas mistas. (Período 2 – Profª Andréa).

As atividades são executadas sempre da mesma maneira, com os alunos sentados em suas cadeiras/carteiras voltadas de frente para o quadro e para a mesa da professora. (Período 2 – Profª Andréa).

Na entrada os alunos chegam e se sentam mantendo a disposição das carteiras/cadeiras em sala, que ficam uma atrás da outra e todas de frente para o quadro. (Período 6 – Profª Cíntia).

	Ainda sobre a questão da disposição dos corpos nas carteiras/cadeiras, pude perceber que algumas professoras procuravam interferir sobre a postura assumida pelo aluno no momento de sentar e em vários momentos chegavam a interferir sobre o comportamento deles, conforme fica evidente nos exemplos abaixo:
A professora chama a atenção de uma aluna mandando-a sentar certo e para isso ela puxa agressivamente a carteira da aluna. (Período 2 – Profª Andréa).

A professora pergunta para Fernando e Alexandre se eles estão num “poleiro”, referindo-se a forma como eles estão sentados. Logo em seguida ela arruma suas carteiras e eles procuram sentar com uma postura ereta. (Período 3 – Profª Carolina).

A professora fala para uma aluna: “- É para você sentar com a bunda na cadeira”. E logo em seguida diz para todos os alunos: “- A cadeira foi feita para vocês se sentarem e não suas mochilas. (Período 4 – Profª Carolina).

Nesses exemplos pode-se notar a insistência das professoras sobre o fato dos alunos sentarem na posição que elas consideram como correta. No entanto, em nenhum momento elas explicam a eles a importância desse tipo de postura na carteira; simplesmente mandam os alunos sentarem-se da maneira determinada. 
Contudo, durante as entrevistas, pude constatar que as professoras possuem opiniões distintas sobre o fato de controlarem a postura do aluno ao sentar. Nesse sentido, a professora Cíntia disse o seguinte: 
“Eu sei que os médicos dizem que é necessário para a coluna o encosto, mas se a criança... Olha, o professor pensa assim: se a criança ler e escrever pode estar de pé, pode estar ajoelhada, pode estar sentada, de qualquer jeito está bom. Eu acho que não existe... eu por exemplo não me preocupo com este tipo de coisa, acho que até me foge isso aí. Porque a tua preocupação é que eles saibam, entendeu? Então você não se preocupa com... eu pessoalmente... fica para trás este tipo de preocupação com a coluna... bem ajeitadinho. Para mim fica em segundo plano. Porque a gente, como professor, quer que o aluno aprenda o conteúdo”. (Profª Cíntia).

Vale ressaltar, que durante as observações esse tipo de prática realmente não foi identificada durante o trabalho dessa professora.
Já, as professoras Andréa e Carolina afirmaram que se preocupam e controlam a postura corporal dos alunos em sala, confirmando o que ficou evidente durante os períodos de observação. Nesse sentido, pude verificar que esse tipo de cobrança sobre a postura corporal dos alunos pelas professoras se intensificava nos momentos de realização das atividades de ensino. Isso porque, nessas ocasiões as professoras exerciam um controle geral da turma em relação à execução das atividades, e de forma concomitante realizavam uma maior fiscalização sobre o posicionamento dos corpos dos alunos. 
Entretanto, durante as observações pude constatar que os alunos não permaneciam sentados da forma determinada pelas professoras o tempo todo. Essas variações ocorriam porque em alguns momentos os alunos não desejavam ficar na posição determinada e em outros porque não possuíam as condições ideais para que permanecessem dessa forma. Inclusive, tal constatação foi confirmada pelas próprias professoras durante as entrevistas
Conforme a análise dos dados, uma dessas situações ocorre, como conseqüência do próprio mobiliário da sala de aula que não possibilita um ajuste ideal dos corpos dos alunos sobre a carteira e a cadeira, pois ambos são muito altos para a maioria das crianças, o que faz com que vários deles precisem realizar suas atividades em pé, sentados sobre as pernas, sentados de lado na cadeira ou, ainda, agachados sobre a cadeira. Assim, os alunos acabam recriando aquilo que é tido como padrão, pois esse não se enquadra nas condições e necessidades dos alunos, na forma e no contexto em que se expressa, e aquilo que é tido como norma acaba tendo que ser revisto e readequado no âmbito da sala de aula. 
Nesse sentido, a própria professora Carolina reconhece que:
	“[...] eles [os alunos] procuram o que é mais confortável para eles, para eles escreverem, para eles olharem o quadro, para eles conversarem com o colega... dentro daquele espaço deles eles procuram a posição em que eles se sintam melhor, e não a que, no caso... não sei se seria exatamente a correta, mas a mais perto... eles não conseguem. A carteira também é desconfortável, eu acho muito desconfortável para uma criança de 1ª série. Aqui as carteiras são grandes. Tem escolas que as carteiras são de acordo com a altura deles. Mas quando a carteira é grande, realmente é difícil para eles. Então num primeiro momento eles vão lá e se ajeitam, depois... voltam do jeito em que eles se sentem melhor”. (Profª Carolina).

Esse é um dos exemplos, que revela como o processo de disciplinarização do corpo na escola é algo extremamente complexo, e que não pode ser tomado como algo já dado ou definido, que ocorre sempre de maneira eficaz.
Uma outra prática que acabava não sendo seguida pelos alunos, era a determinação dada a eles para ficarem com os braços cruzados e com a cabeça abaixada sobre a carteira. Essa prática foi utilizada principalmente pela professora Carolina, que a empregava quando normalmente os alunos tinham uma tendência maior em conversar, como no exemplo abaixo: 
O final da aula se aproxima e os alunos falam alto, andam pela sala, viram para trás para conversarem com seus colegas. A professora manda alguns alunos terminarem a lição, sentarem direito, guardarem seus materiais, cruzarem os braços e abaixarem a cabeça. Logo em seguida a professora fala: “- Quem quiser sair, deve sentar direito, arrumar as carteiras, cruzar os braços e ficar quieto!”. A professora sai da sala e o grupo de alunos se alvoroça para guardar os materiais. A professora volta e diz: “- Fiquem quietos, cruzem os braços, abaixem a cabeça e fechem a boca!”. As crianças voltam a sentar, mas ainda conversam. A professora repete várias vezes as mesmas ordens e depois diz que se eles fizerem por merecer ela voltará a dar estrelinhas, mas só para aqueles que merecerem. A professora chama a atenção de vários alunos mandando-os sentarem-se direito. A maioria dos alunos fica sentada como a professora mandou, de braços cruzados e com a cabeça baixa, mas ainda conversam. Os alunos aguardam o sinal e quando ele toca os alunos saem da sala andando apressadamente. (Período 3 – Profª Carolina).

O horário da troca de salas se aproxima e aqueles alunos que ainda não terminaram suas lições estão concentrados fazendo-as, já os alunos que encerraram conversam, caminham pela sala e guardam seus materiais. A professora manda aqueles que terminaram a lição sentarem e abaixarem a cabeça. Entretanto, nenhum aluno age dessa maneira, ninguém obedece sua ordem. (Período 3 – Profª Carolina).

Nessas situações, é possível perceber que, a professora determinava a forma como os alunos deviam permanecer em suas carteiras, entretanto, eles transgridiam a ordem dada pela professora e não seguiam exatamente aquilo que foi determinado. Esse é mais um dado que mostra como os alunos nem sempre se conformavam às regras de controle sobre o corpo e em alguns momentos chegavam à subvertê-las de maneira explícita, interferindo sobre o processo de disciplinarização. 
Todavia, uma outra questão a ser ponderada, é a inconstância apresentada por algumas professoras ao cobrar determinadas formas de comportamento dos alunos, em relação aos seus deslocamentos pelo espaço. Por exemplo, foi constante na sala de aula o fato de os alunos irem até a mesa da professora para levarem suas atividades para que ela corrigisse, ou lhes auxiliasse na realização. Entretanto, em alguns momentos, algumas professoras modificavam completamente seu comportamento em relação à mesma atitude dos alunos, recusando a presença deles e brigando por eles quererem repetir uma situação que é comum na sala de aula e que geralmente era determinada pela própria professora. 
	Esse tipo de inconstância entre as práticas de contenção sobre os corpos também foi observada durante os momentos de saída dos alunos, nos quais as professoras alternavam momentos de controle e de não controle sobre o comportamento apresentado pelos alunos. Nessas ocasiões os alunos demonstravam um certa inquietação diante da proximidade do horário de saída da sala (seja para ir para o recreio, seja para ir embora) e as professoras ora impunham certos limites às manifestações dos alunos, ora não impunham.
Dessa maneira, foi possível constatar que a preocupação das professoras com o controle dos corpos no espaço acabava variando segundo certas circunstâncias e interesses pessoais. Sendo assim, não se pode afirmar que o processo de disciplinarização dos corpos ocorre sempre da mesma forma, seguindo um mesmo critério, pois fica evidente que as professoras manifestavam práticas que variavam entre o controle e o não controle ou entre um maior ou um menor controle dos corpos no espaço.
Todavia, não se pretende aqui desprezar os efeitos gerados sobre os corpos, diante do processo de disciplinarização realizado na sala de aula, pois sem dúvida as diferentes práticas de contenção realizadas pelos sujeitos trouxeram conseqüências significativas para a conformação do aluno no âmbito da sala de aula. Durante a pesquisa pôde ser observado que os alunos, em muitos momentos, acabavam ajustando seus comportamentos àquilo que era esperado deles em sala de aula, e isso acontecia mesmo que não ocorresse uma intervenção direta das professoras sobre suas condutas. Nesse sentido, em vários momentos, eles seguiram dando sinais de adaptação e adequação às normas que compõem a rotina na sala, conforme fica evidente nestes fatos:
	No retorno do recreio os alunos entram na sala e sentam rapidamente em seus lugares, sem que a professora determine o que eles devem fazer. (Período 3 – Profª Carolina).

A professora sai da sala e Rodrigo fica em pé para conversar com seus colegas. A professora retorna, ele se senta e volta a fazer sua lição. (Período 4 – Profª Carolina).

Nesse último exemplo, a simples presença da professora na sala, já faz com que o aluno se reprima, pois, ele reconhece que poderá ser repreendido pela forma como se comporta.
	Um outro sinal de adaptação dos alunos refere-se às cobranças realizadas por eles próprios sobre o comportamento dos colegas em sala de aula. Em vários momentos, alguns alunos manifestavam preocupação em observar e delatar à professora qualquer tipo de atitude dos colegas que destoasse das normas e regras previstas. Dessa forma, os próprios alunos acabavam colaborando na vigilância sobre os corpos, cooperando para a realização do processo de disciplinarização.
Não obstante, ao considerar os vários exemplos relatados aqui, é importante considerar que esse processo de disciplinarização dos corpos na sala de aula não ocorria sempre de maneira eficaz, pois contava com uma série de contradições que eram geradas pela interferência dos sujeitos neste processo. 
Ao analisar o comportamento dos alunos em sala de aula foi possível verificar que eles não permaneciam o tempo todo sentados em suas carteiras, com o corpo voltado de frente para a lousa e em silêncio. Isso porque, em várias situações, os alunos acabavam transgredindo as regras previstas em relação aos posicionamentos dos seus corpos no espaço. As notas abaixo demonstram acontecimentos deste tipo:
 Durante a aula um dos alunos fica voltado para trás o tempo todo, conversando e prestando atenção naquilo que os colegas fazem. (Período 2 – Profª Andréa).

Alexandre fica em pé sobre a cadeira e a professora não percebe. Ele ri junto com Fernando de sua ousadia. (Período 3 – Profª Carolina).

Fernando não faz sua lição e tenta chamar a atenção o tempo todo. Para escrever ele sobe em cima da cadeira e fica em pé. (Período 6 – Profª Cíntia).

Além dessas atitudes de subversão das normas e ordens previstas, em certas ocasiões, os alunos acabavam gozando de uma maior liberdade em sala de aula, o que era gerado por diferentes motivos, mas acabava resultando em momentos em que eles podiam se manifestar de diferentes formas, como neste exemplo:
Mesmo enquanto a professora está na sala os alunos ficam em pé, andam, conversam uns com os outros, parecem estar à vontade. A professora sai e o ritmo deles é o mesmo. (Período 1 – Profª Andréa).

Durante a aula alguns alunos ficam de pé e conversam livremente. (Período 2 – Profª Andréa).

Sendo assim, é possível constatar que, diante da dinâmica que envolve os sujeitos durante a aula, os alunos alternavam momentos de conformação a um tipo “ideal” de comportamento e momentos de não conformação. Nesse sentido, a nota abaixo demonstra uma série de situações que evidenciam este tipo de afirmação:
	O horário do recreio se aproxima e os alunos estão encerrando o lanche, enquanto isso alguns conversam e outros andam pela sala. A professora sai da sala e os alunos continuam agindo da mesma maneira. A professora volta mas fica para fora da sala próximo da porta. Conforme o tempo vai passando os alunos vão ficando cada vez mais inquietos, alguns sobem em cima da carteira, outros falam alto, vários caminham pela sala e dois deles “brincam de brigar” na frente de todos, diante dessa situação alguns alunos gritam. A professora entra na sala e grita o nome de Mauro que é um dos alunos que “brinca de brigar”. Depois disso os alunos passam a falar um pouco mais baixo. A professora volta para fora da sala e os alunos recomeçam a gritar e alguns sobem novamente na carteira. A professora volta para a sala e diz que ninguém vai sair para o recreio, ela manda todos se sentarem e cruzarem os braços. Os alunos lhe obedecem. Depois de alguns instantes toca o sinal e ela começa a mandar os alunos saírem por grupos de filas: “- Primeiro essa fila! Depois essa...”. Os alunos aguardam seu momento de sair. Porém todos saem. (Período 5 – Profª Cíntia). 

Essa nota de campo é interessante pois demonstra vários contrastes, seja pelas atitudes da professora, seja pelo comportamento dos alunos. Em relação ao comportamento dos alunos pode-se perceber que ele oscila conforme o maior ou menor controle realizado pela professora sobre suas ações. Dessa maneira, eles ficam inquietos e chegam a transgredir regras quando a professora não os controla, ficam um pouco mais organizados quando ela chama a atenção sobre seus comportamentos e ficam em silêncio completo quando ela exerce pressão e os ameaça. A professora, por sua vez, num primeiro momento diminui o controle sobre os alunos mas, diante das atitudes deles, volta à controlá-los e os ameaça com a retirada do recreio. Todavia, ao bater o sinal ela libera todos e, portanto, não cumpre sua promessa de castigo; porém, não deixa de demonstrar seu poder sobre eles, já que determina a saída dos alunos por grupo a partir de seu interesse.
Esse exemplo mostra como os diferentes sujeitos manifestaram atitudes contraditórias ao longo das inúmeras situações em sala de aula, pois enquanto a professora alternava práticas que envolviam controle e não controle dos alunos, estes também revezavam momentos de submissão e momentos de transgressão em relação às regras impostas.

Considerações finais:
Nas análises desenvolvidas nesse trabalho fica evidente que o uso do espaço no âmbito escolar desempenha papel fundamental no processo de controle e regulação dos sujeitos. Todavia, como os próprios dados nos mostram, apesar da intensidade do processo de disciplinarização sobre os corpos na escola, pode-se perceber que existem momentos em que os sujeitos procuram encontrar um meio-termo entre a eficácia total do controle sobre seus corpos no espaço e as atitudes de transgressão ou de liberdade, que não contemplam totalmente esta eficácia. 
Nesse caso, ao estudar a disciplinarização dos corpos na escola, foi possível constatar descontinuidades que marcam a interferência dos sujeitos ao longo desse processo. Essas descontinuidades não são menos importantes do que os efeitos de conformação gerados pelo poder disciplinar, pois, apesar delas se apresentarem de forma tênue e dispersa, elas marcam movimentos de resistência dos sujeitos, que podem gerar resultados contrários aos que estavam previstos.
Aqui, vale ressaltar a passagem de um texto de Frago (1998) quando menciona que:
Ao fim e ao cabo, o espaço - assim como a energia, enquanto energia - não se cria nem se destrói, apenas se transforma. A questão final é se se transforma em um espaço frio, mecânico ou em um espaço quente e vivo. Em um espaço dominado pela necessidade de ordem implacável e pelo ponto de vista fixo, ou em um espaço que, tendo em conta o aleatório e o ponto de vista móvel, seja antes possibilidade que limite. Em um espaço, em suma, para a educação, um âmbito que não pertence ao mundo da mecânica, mas ao mundo da biologia, ao mundo dos seres vivos (p.139).

Entendo que reflexões como essas, poderão ser relevantes na medida em que despertam a atenção sobre os usos e as formas tomadas pela disciplina do corpo no contexto educacional, e principalmente sobre os interesses que a envolvem e a definem no âmbito das relações sociais.
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